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 ریسردب ادداشتی
 جامعه شدن یحقوق يبرا تالش

 1محمد جواد شریعت باقري
 

دکتر ناصر  شمندیبه افتخار و احترام استاد اند یهمگ »دوفصلنامه«شماره از  نیمقاالت ا
ر منتشر ودان نامسالگرد درگذشت آن حقوق نیشده تا همزمان با هشتم هیته انیکاتوز
استاد  بهشماره  نیا میاست. ابتکار تقد دهیبه انجام رس ریتأخ یالبته اکنون با کم کهشود 

عضو  یمحسن حسندکتر  يجناب آقا و نداهکرد مطرح هینشر محترم مسؤول ریمد را
 نیو نظارت بر تدو يزیربار برنامه ،دانشکده حقوق دانشگاه تهران یعلم أتیه محترم

 مقاالت که یداوران همه زین و استاد هردو از است ستهیشا کهمقاالت را به عهده داشتند 
 م.یکن يسپاسگزار کردند يداور را
 مولف نیو پر تالش تر رانیا حقوقدرخشان  يهااز چهره انیاستاد دکتر کاتوز ،يبار

 یزمان که دارم ادی به است. رانیا یو حقوق خصوص یدر حوزه حقوق مدن ژهیموفق بو
 45 به کینزد امتوانسته چگونه که دانمینم هم خودم« که گفتند عمر یانیپا يسالها در
 نیاوراق ا زدن رقکه تنها و کنمیکنم و با خود فکر م فیتال یحجم حقوقپر نسبتاً اثر

از تواضع اشاره نکردند که آن هم  البتهرا  نیا و. »کتابها مدتها وقت الزم خواهد داشت
 يابه گونه وضعو پژوهش است. اکنون  ءسطوح دقت و استقرا نیتریکه در عال يآثار

تصور کرد که از آثار  توانینم رانیدر حقوق ا یپژوهش حقوق خصوص چیهاست که 
 باشد. ازینبی انیدکتر کاتوز

                                                           
 .. سردبیر نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی1
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انجام شد  رانیپرورش و گسترش حقوق جوان ا يبرا انیتالش دکتر کاتوز حال، هر به
 ریاخ يهاکه در دهه يبلند يو آثار و ثمرات ارزشمند خود را بر جا گذاشت. گامها

اند. کرده پا هاستادان گذشته ب که است ییهاهیپا مرهون دارندیبرم و برداشته يبعدن دااستا
 نیهاست. اثبات اشهیاند ازمندیجوان و ن اریهنوز بس رانیحقوق ا که است نیا تیعواق
که در دانش ساخت خودرو  میبدان می. اگر بخواهخواهدینم یو فلسف یطوالن لیدعا دالم

 يدانش ساختمان ساز می. اگر بخواهمینیبب میسازیم که را ییخودروها دیبا میدر کجا هست
 و راهها و ساختمانها که مینیبب دیبا میکن یابیارز را خود يسازدارو ای يراهساز ای

 دادگاهها و دادسراها که مینیبب دیبا. است طورنیهم هم حقوق. است چگونه مانیداروها
 اند.چگونه قانونها و وانهاید و

 و خهایتار چه با را خود مینیبب دیبا میکنیم یزندگ تهاینسب و هاینسب جهان در چون البته
 اریبسروزگار ما  وضعوجود ندارد که  يدیترد چی. همیکنیم سهیمقا ییاهایجغراف چه

به نام دانش  یکه ما اکنون از دانش ستیشک ن چیبهتر از دوران قبل از مشروطه است و ه
 یو قانون یحقوق شرفتهیپ ساتیتاسنهادها و  که ستین شک. میاشده  خوردارحقوق بر

 کیتفک ،نظر دیو تجد يبدو يدادگاهها ،يعدالت ادار وانید ،کشور یعال وانی: دمیدار
. نهایا مانندو  يفریو ک یمدن یدادرس نییآ نیو قوان یقانون اساس ،یحقوق اساس ،قوا

یمعن و ورو بار دایپ گرید يهانیکه در سرزم دارند ییهافلسفه ساتینهادها و تاس نیهمه ا
 شرفتهیپ يماهایهواپ و خودروها نیا و میاآمده اگر اکنوندارند.  ياند و کارآمددار شده

 خودرو کی راننده به را مایهواپ کی توانینم. میبدان راآنها  با کار دیبا میاکرده وارد را
. کنند ریتعم ای برانند راآنها  که داشت انتظار و داد کلتیموتورس کیمکان کی ای يسوار

و  یموکول به آن است که دست اندرکاران آنها از آن مبان ساتیتاس نیارکرد موفق اک
و  شودیچگونه روشن م یدستگاه حقوق و دادرس نیها باخبر باشند و بدانند که افلسفه

 کند.و چگونه کار می افتدیچگونه به راه م

ها و و ماهواره لهایو موبا هامایدر ساخت هواپ گرید يهانیسرزم ياگر از دستاوردها
الزامات کار با آنها  میبساز میتا آنها را بتوان میکنیو تالش م میبریبهره م هایقطارها و کشت
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 يهادولت یبرخسرعت در حال توسعه و گسترش است.  به. دانش حقوق میبدان دیبا زیرا ن
 به خودآنها  ادارات و حکومت دستگاه که اندکرده دایپ سامان و سازمان قدرآن مدرن
باشد در حال چرخش و تحول و توسعه است.  افراد اراده به موقوف که آن بدون و خود

اوضاع را به دست  »با تجربه و خردمند رانیپ«الزم است که  گرید یستمیس نیدر چن
 گرید که چرارا به عهده دارند  دولتو وزارت و  يرینخست وز يسمتهاد. جوانان رنیبگ

راننده مسافران بی یحت وراه افتاده  به يانجام بدهند. قطار یمهم يکارها که ستینالزم 
 . رساندیرا به مقصد م

 یاساس تحوالت و ستین یآسان کار تیخالق و ابتکار ارائهکه  میتوجه کن دیبانکته  نیبه ا 
 گرو در کهآن از شیب کند، ارائه دیجد يالگوها باشد قرار اگر ژهیبو توسعه، و یاجتماع
فلسفه و  ژهیو بو یعلوم انسان يهاشاخه تیمستلزم تقو باشد یتجرب و یفن يدانشها

 بلکه ستین یحقوق يحقوق است. دانش حقوق صرفاً مجموعه مطالب موجود در کتابها
 یکه آثار حقوق یاست. البته تا زمان یحقوق يهاافتهی یِو خارج یو واقع ینیع تحقق

 ییزهایچ آن همه تراودیم رونیچه در بنکند و آتراوش نمی رونینشود به ب افتیفراوان 
 رونیب بهچه شوند که طراوت آن افزونچنان  دیآثار با آن پس. هست کتابها در که ستین
 یجامعه حقوق کی حقوق، از گانهیب جامعه کی ازمشام جان را تازه کند و  تراودیم

و  جیحقوق در آن را چرخد،یمکه بر مدار حقوق  ياجامعه یعنی ی. جامعه حقوقبسازد
 نیا. ندیگویم سخنحقوق است و همه جا از حقوق  ،آن جامعه جیروان است. سکه را

 از یمین از شیب قطعا. ستندیفراوان ن یحقوق يهاجامعه که میکن اذعان دیبا البته هم را
 و کبارهی بهاند شده یحقوق که هم. آنها هستند شدن یحقوق يآرزو در جهان يکشورها

 پسامدرن دوران از اکنون و است گذشته مدرن دوران آغاز از قرن چنداند. نشده کشبهی
 کنندیم گمان که است نیا »آرزو در« يکشورها در یاساس مشکل کی. ندیگویم سخن

 . هستند پسامدرن دوران در که
ها کار ده تنه کی که اوست اثرگذار يحجم کارها انیکاتوز ناصررزش مهم کار دکتر ا

به عهده گرفت. روانش شاد باد. را زبدهدان حقوق


